BLUETOOTH
Bil - Handsfree med stereoljud överföring
MKi-9000

MKi9x00
MKi-9200

MKi-9000 och MKi-9200
Bluetooth handsfree som är helt dedikerade till telefonsamtal och musik i bilen

Parrot MKi9x00 är en unik serie av Bluetooth handsfree system som installeras i bilen. De kombinerar den senaste
kommunikationsteknologin med tjänster dedikerade för musik. När mobiltelefonen har parats till MKi9x00 så hanteras
alla samtal via manöverpanelen utan att mobiltelefonen behöver användas. Telefonboken synkroniseras automatiskt
varje gång som mobiltelefonen ansluter till MKi9x00.

Finns i 3 versioner: MKi9000, MKi9100 och MKi9200

Varje MKi9x00 sats levereras med extern dubbelmikrofon, fjärrkontroll, iPod/USB/3.5mm kablar och ISO kablage.
MKi9000 är utan display, MKi9100 med OLED display och MKi9200 med TFT färgdisplay och inbyggd SD kortläsare.

Spela mobiltelefonens musik via bilens högtalare

Parrot MKi9x00 kan spela upp din musik via Bluetooth A2DP stereo överföring. Fjärrkontrollen styr play, paus, framåt,
bakåt och volymen. MKi9100 och MKi9200 visar dessutom spellistan på skärmen.
Alla typer av kontakter för anslutning till musikspelare eller USB minnen ingår för varje MKi9x00 sats:
iPod, iPhone, iTouch, USB minnen, Bluetooth A2DP stereo enheter, CD spelare, miniDisc, etc.
Specifikation:
- MKi9x00 är kompatibel med alla Bluetooth telefoner på marknaden.
- Upp till 8000 kontakter kan lagras i adressboken (1500 per parad telefon).
- Full duplex, DSP-3 ekoundertryckning samt avancerad brusreducering.
- Röstigenkänning och talsyntes (Text-To-Speech)
- Digital Class-D 20W förstärkare
- Anslutning till bilstereons ISO kontakter (tillbehör: modellspecifika adapterkablar).
- iPod kontakt (från generation 5), USB port, 3.5mm analog Line-in, MKi9200 har även SD kortläsare (max. 32GB)
- Bluetooth v2.0+EDR, HFP, A2DP, AVRCP, OPP, och PBAP, räckvidd 10 meter, upp till 5 telefoner kan paras.
- Uppdaterbar programvara via USB porten.
- MKi9200 TFT 2,4” färgdisplay, dot matrix, storlek BxHxD: 72x57x12mm
- MKi9100 OLED display, 2 rader, blå text, storlek BxHxD: 82x32x14mm
- MKi9x00 fjärrkontroll, storlek BxHxD: 52x36x25mm
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